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Velkommen i skole – efter sommerferien!  
 

Jeres barn skal begynde i skole efter sommerferien og hører til Nyrupskolens skoledistrikt. 

Nogle af jer kender måske allerede skolen, mens den for andre er helt ukendt. Derfor kan I 

finde en præsentation af skolen og skolefritidsordningen (SFO) på vores hjemmeside 

www.nyrupskolen.dk, hvor I også finder oplysninger om både årets gang, traditioner, 

værdigrundlag og meget mere. 

 

På vores hjemmeside kan I ligeledes se en film om skolen, der beskriver hvilke faglige og 

trivselsmæssige værdier vi arbejder ud fra. Den 20. november 2020 lægges der ligeledes en 

video ud på hjemmesiden, som beskriver lidt mere om skolestarten på Nyrupskolen. 

 

Hvis man ønsker at opleve skolen "indefra", tilbyder vi en rundvisning på skolen i forbindelse 

med indskrivningsperioden, se nedenfor.  

 

Derudover forventer vi at afholde to førskolearrangementer, som er beskrevet nedenfor. Vi 

håber at se jer og glæder os meget til at møde vores kommende elever. 

 

Indskrivningen 

Indskrivningen til skole og SFO foregår elektronisk via hjemmesiden: www.indskrivning.dk. 

Ønsker I hjælp til den elektroniske indskrivning, kan I kontakte skolens kontor alle hverdage 

mellem kl. 8:00–15:00, husk at have NemId klar ved henvendelsen, da det skal bruges i 

forbindelse med indskrivningen. Se vedlagte indskrivningsfolder for yderligere information. 

 

Rundvisninger 

Der vil være mulighed for at tilmelde sig rundvisning den 11., 12., 18., 19., 23., 25. eller 

26 november 2020 kl. 15:30. Rundvisningerne bliver opdelt i grupper af max. 10 personer. 

Vi tager dermed hensyn til restriktionerne i forbindelse med COVID-19. Hvis man ønsker at 

bære mundbind i forbindelse med rundvisningen, skal man selv medbringe det, det er ikke 

et krav. Tilmelding til en rundvisning foregår via skolens kontor på tlf. 59534600.  

 

Førskolearrangementer 

Alle børn, der er indskrevet på Nyrupskolen, vil sidst i februar modtage en invitation til to 

førskolearrangementer. 

 

På Nyrupskolen har vi tradition for at holde førskolearrangementer. Her kan I som familie 

lære skolen bedre at kende. Eftermiddagene arrangeres med forskellige aktiviteter for 

børnene, mens der er oplæg om skolen og mulighed for at lære de andre forældre at kende.  

Returadresse:  

Nyrupskolen 

Nyrupvej 99, 4400 Kalundborg 

 DATO 

6. november 

2020 

Kontakt  

Sagsansvarlig: 
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Telefon, direkte: 59 53 46 06 
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Første førskolearrangement mandag den 15. marts 2021 kl. 16:00-18:00.  

Andet førskolearrangement onsdag den 14. april 2021 kl. 16:00–18:00. 

 

Besøgsdag ”Vi leger skole” 

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 8:15–13:15, hvor der er mulighed for at prøve at være i 

skolefritidsordningen efterfølgende. Vi tager dog forbehold for COVID-19. 

Det er forældrene selv, der afleverer og henter børnene disse dage, med mindre andet kan 

aftales med børnehaven.  

 

Forældremøde 

Umiddelbart efter skolestart vil der blive indkaldt til forældremøder og klassearrangementer 

i de nyetablerede klasser. 

 

Klassedannelse 

Klasserne dannes umiddelbart inden sommerferien, hvor klasselisterne vil blive offentliggjort 

i Aula. På førskolearrangementerne og til besøgsdagene er børnene inddelt i grupper. Disse 

grupper er ikke ensbetydende med klassedannelsen. 

 

Skolestart 

Første skoledag efter sommerferien er mandag den 9. august 2021. Invitation til denne 

hyggelige og festlige dag udsendes umiddelbart inden sommerferien. Ved første skoledag er 

der tradition for, at eleven følges i skole af en eller begge forældre. Vi glæder os! 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

John Saxild-Hansen 

skoleleder 

 

www.nyrupskolen.dk

